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ฮ่องกง : พระใหญ ่เกาะลันเตา - นั่งกระเชา้นองปิง - วิคตอเรยี วิวพอ้ยต ์- หาดรพีลัสเ์บย์ – กงัหันน าโชค  

สกัการะ วัดดงัเกาะฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังตา้เซียน - วัดชีหลิน   

ชอ้ปป้ิง CITYGATE OUTLET – ชอ้ปป้ิงย่านดงั จมิซาจุย่ !!! 

เดินทางอยา่งมีระดับ ... โดยสายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์ 
ก าหนดการเดินทาง :  วนัที่ 30 ธ.ค. 57 – 1 ม.ค. 58  

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – กระเชา้นองปิง 360 – พระใหญ่โป่วลนิ – ชอ๊ปป้ิงซิตี้ เกทเอา้ทเ์ลต็                                       ( - / - / D ) 

06.00 น.   พรอ้มกนัที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ชัน้ 4 (ประตูทางเขา้ที่ 8-9)  

บริเวณเคาน์เตอร ์ N เคาน์เตอรส์ายการบนิ (HONGKONG AIRLINE) ฮอ่งกงแอรไ์ลน์ (HX) สายการบนิ

คณุภาพมาตรฐานระดบัโลก โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระใหก้บั

ทา่น 

08.25 น. ออกเดินทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ HONGKONG AIRLINE เที่ยวบนิที่ HX768  

( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึง่อดตีเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครอืจกัรภพ และไดส่้งกลบัคนืสู่

ประเทศจนีเมือ่ปี ค .ศ. 1997 ปจัจบุนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มขีนาดพื้นทีไ่ม่ใหญ่โตนกั แต่มคีวามหลากหลาย มี

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีน่่าสนใจ ขณะเดยีวกนัก็แฝงไวซ้ึง่ความท ั นสมยั และวถิชีวีติทีม่สีสีนั จงึไดร้บัการขนานนามว่า เป็นเสน่หแ์ห่ง

ตะวนัออก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

นาํคณะท่านเดนิทางโดยรถโคช้เขา้สู่เมอืงฮ่องกง โดยขา้ม  สะพานชิงหม่า  สะพานสองช ัน้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกมคีวามยาวท ัง้หมด 2.2 กโิลเมตร

เชื่อมต่อระหว่างสนามบนิกบัตวัเมอืง ตวัสะพานช ัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่   ส่วนช ัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ   เอม็ทอีาร ์  (MTR)   กบั  

แอรพ์อรต์ เอก็เพรส เทรนส ์  (Airport Express Trains) สะพานชงิหม่านี้ไดถ้กูคดัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องคู่รกัท ัว่โลก 

 จากนาํท่านเดนิทางสู่เกาะลนัเตา สถานี Tung Chung เพือ่ขึ้น กระเชา้ลอยฟ้า นองปิง 360 (Ngong Ping 360) เปลีย่นบรรยากาศชม

ทศันียภาพอนังดงามระหว่างเดนิทางจากทีสู่ง อกีท ัง้ยงัสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพทุธรูปนัง่ปรางสมาธทิองสมัฤทธิ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ ดใน
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โลกจากกระเชา้ เมือ่ลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการพระใหญ่ไดท้ีว่ดัโป่หลนิ จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้มัผสักบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง   

เทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร การแสดงกลางแจง้มากมาย ทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวฒันธรรมด ัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั ท่าน

สามารถเดนิชมและถ่ายภาพได ้ 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้ง ซิตี้ เกท เอา้ทเ์ลต็  ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัท ัง้หลายไม่ว่าจะเป็น Esprit, 

Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่ลดราคามาก ถงึ 70% 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัที่ฮอ่งกง SOUTH CHINA HOTEL HONGKONG หรือระดบัเทยีบเทา่ (http://www.southchinahotel.com.hk/) 

วนัที่สอง  ติ่มซ ารสเลศิ – ซิตี้ทวัรฮ์อ่งกง (วคิตอเรียววิพอ้ยต ์– รีพลัสเ์บย ์– โรงงานจวิเวลรี่ – วดัแชกง) – อสิระตามอธัยาศยั         ( DS / L / - )                                     

08.00 น.  บริการอาหารเชา้สไตลช์าวฮอ่งกง แบบติ่มซ า ทีภ่ตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย โจก๊หอมกรุ่น ขนมจบี ซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ  

ปรุงรสตามสูตรตน้ตาํรบักวางตุง้แท ้

  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ วคิตอเรียววิพอ้ยต  ์ตืน่ตาตืน่ใจกบัการชมทศันียภาพทีส่วยงามพรอ้มชมอาคาร

ระฟ้าทีม่อียู่ท ัว่ไปบรเิวณท ัง้สองฝัง่ฮ่องกงและเกาลูน 

  จากนัน้นาํท่านสู่ อา่วรีพลัสเ์บย์  ซึง่ไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อนในบรรยากาศแบบ

ปิกนิคชายทะเลและทีน่่าสนใจคอืดา้นหนึ่งของอ่าวมี วดัพระพทุธรูปและเทพเจา้ต่างๆ ก่อสรา้งประดษิฐานไวม้ากมาย

ตามความเชื่อถอืศรทัธาพระสงักจัจายบูชาเพือ่ความสุข เจา้สมทุรเทพเจา้แห่งโชคการงาน ขา้มสะพานตอ่อายุ  ซึง่มี

ความเชื่อว่าเมือ่เดนิขา้มแลว้ก็จะอายุยนืเพิม่ขึ้นอกี 3 ปี 

 จากนัน้นาํท่านเยีย่มชม โรงงานจวิเวลรี่ ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกงของบรษิทั ฮ่องกง จวิเวอรี่ กรุป๊ จาํกดั ไดเ้กดิแรงบนัดาลใจ นาํกงัหนั 

มาพลกิแพลงเป็น จี้ ลอ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชื่อดงั มาจดัวางตาํแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ถอืเป็น เครื่องราง ตามหลกัฮวงจุย้ ซึง่จาํลอง

เลยีนแบบมาจาก  "แซก้ง๋เมีย๋ว" กงัหนั ใหญ่ 4 ใบพดั ทีช่าวฮ่องกงเลือ่มใสศรทัธา  

 นาํท่านสู่ วดัแชกง  ซึง่เป็นวดัทีด่งัมาก และมตีาํนานความเชื่อมายาวนานว่า คนทีม่เีคราะห ์เมือ่ จบัใบพดัของกงัหนั

หมนุไปโดยรอบแลว้ จะ   ทาํใหช้วีติ หมนุเวยีนไปในทางทีด่ ีและ สามารถพดั เอา สิง่ช ัว่รา้ยต่างๆ ออกไปได ้  ในวนัขึ้นปี

ใหม่ของจนี หรอืผูท้ีเ่กดิปีชงถา้ไดไ้ปสกัการะจะแคลว้คลาดในเรื่องทีไ่ม่ดทีกุเรื่อง 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

   จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่ ชอ้ปป้ิงสนิคา้อนัมชีื่อเสยีงซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหลง่ช ้ อปป้ิง

ช ัน้นาํของฮ่องกงและของโลกกบัสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh 

Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ 

หมายเหต ุ: อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดใ้ชช้่วงเวลาใหเ้ต็มท่ีกบัฮ่องกง 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัที่ฮอ่งกง SOUTH CHINA HOTEL HONGKONG หรือระดบัเทยีบเทา่ (http://www.southchinahotel.com.hk/) 

วนัที่สาม  ติ่มซ ารสเลศิ – วดัหวงัตา้เซียน - วดัชีหลนิ  – อสิระตามอธัยาศยั                                                               ( DS / L / - )                                     
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08.00 น.  บริการอาหารเชา้สไตลช์าวฮอ่งกง แบบติ่มซ า ทีภ่ตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย โจก๊หอมกรุ่น ขนมจบี ซาลาเปา อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ  

ปรุงรสตามสูตรตน้ตาํรบักวางตุง้แท ้

 จากนัน้นาํท่านไหวพ้ระที ่ซกิ ซกิ หยวน หว่องไทซนิ หรอืคนไทยรูจ้กัในนาม วดัหวงัตา้เซียน เป็นวดัทีม่อีายุกว่าครึ่งศตวรรษรายลอ้ม

ดว้ยอาคารทีพ่กัอาศยัของการเคหะ ตวัวดัมคีวามงดงามดว้ยอาคารทีต่กแต่งแบบจนีโบราณ แมจ้ะต ัง้อยู่บน ไหลเ่ขาเกาลูน เป็นวดัทีช่าว

ฮ่องกงเชื่อว่ามคีวามศกัดิ์สทิธิ์และความเชื่อทางศาสนาถงึ 3 ศาสนา ไดแ้ก่  เตา๋ พทุธ และขงจือ๊ วดัแห่งนี้ขึ้นชื่อดา้นอทิธฤิทธิใ์นการ  

ดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็จงึไดร้บัการนบัถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคนป่วย   

 นาํท่านสู่ วดัชิหลนิ หรอื สาํนกัช ี สาํนกัชแีหง่นี้สรา้งขึ้นตามสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศถ์งั เป็นแหลง่พาํนกัเพือ่ความสงบ ภายในวดัมสีระ

บวัอนังดงาม สวนทีจ่ดัแต่งอย่างประณีต และชายคาอารามลวดลายดอกบวัอนัวจิติร และมรูีปองคพ์ระโพธสิตัวห์ลายปาง รวมท ัง้เจา้แม่

กวนอมิ ซึง่ประทบัอยู่ในศาลดา้นใน สาํนกัชแีห่งนี้ไดร้บัการบูรณะไปเมือ่ปี 2000 จากทีส่รา้งขึ้นโดยใชก้ารเขา้ไมท้ ัง้หลงัโดยไม่ใชต้ะปูเลยนอก 

จากท่อระบายนํา้ทีเ่ป็นเหลก็ นบัเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึง่เป็นวดัทีส่วยแห่งหนึ่งในฮ่องกง 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาทเิช่น 

1. ยา่น จมิซาจุย่ ชอ้ปป้ิงสนิคา้อนัมชีื่อเสยีงซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้นาํของฮ่องกงและของโลกกบัสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิLouis 

Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor,  

Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้ หรอืท่านจะนัง่

รถไฟใตด้นิ ขา้มฝัง่สู่เกาะฮ่องกงหรอืสถานทีอ่ืน่ๆ ทีส่ถานีรถไฟฟ้าจมิซาจุ่ย  

2. ยา่น Temple Street Market ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในนามตลาด สาํหรบัผูช้าย เป็นพื้นทีข่าย

สนิคา้จาํพวกเสื้อผา้ กระเป๋าเดนิทาง นาฬกิา ภาพเขยีน สนิคา้แฮนดเ์มด และอาหารอร่อยรมิทางอย่ างหอยทอดตาํรบัฮ่องกง รวมไปถงึ

อาหารทะเลสดๆ รสชาตดิ ี

3. ยา่น Ladies’ Market  สถานทีซ่ึง่ขายขา้วของเครื่องใชข้องผูห้ญงิในราคาถกู อาทเิช่น เสื้อผา้ ยนีส ์  กระเป๋า รองเทา้ ชดุช ัน้ในสตร ี

ตุก๊ตา ของใชก้ระจกุกระจกิรวมถงึของทีร่ะลกึและสิ้นคา้กอ๊ปป้ีแบรนดด์งัจากท ัว่โลก  

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสู่  สนามบนิ Chek Lap Kok โดยรถ (Cars sit in coach) 

หมายเหต ุ: อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านไดใ้ชช้่วงเวลาใหเ้ต็มท่ีกบัฮ่องกง 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่สนามบนิ 

23.15 น.  อ าลาฮอ่งกง โดยสายการบนิ (HONGKONG AIRLINE) ฮอ่งกง แอรไ์ลน์ (HX) เที่ยวบนิที่ HX733 

00.55 น. เดินทางถงึ สนามสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ ... ไปแสนนาน 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกั 2 

ทา่น (ทา่นละ) 

ราคาเด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี 

 

30 ธ.ค. 57 – 1 ม.ค. 58 

 

26,900 บาท 

1 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

(ทา่นละ) 

26,900 บาท 25,900 บาท 24,900 บาท 4,900 บาท 

อตัราค่าบรกิารรวมถึง    

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไปกลบั กรงุเทพฯ – ฮ่องกง  – กรงุเทพฯ  ตามที่ระบใุนรายการ 

(นํา้หนกัสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สายการบินฮ่องกง แอรไ์ลน ์HONGKONG AIRLINE :: HX) 

2. ภาษสีนามบินทกุแห่งตามที่กาํหนดไวใ้นรายการ 
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3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐานพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ( 3 วนั 2 คืน )  

4. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่ายานพาหนะ และ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวมถึง 

1. ค่าหนงัสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่ง ๆ  

2. ค่า VAT 7%  หักภาษ ีณ ที่จ่าย 3% และหักภาษ ีณ ที่จ่าย 1% 

3. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบ ุ อาทิเชน่ เคร่ืองดืม่  ,ค่าอาหาร ,ค่าโทรศัพท์  , ค่าซักรีด ฯลฯ 

4. ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ คนละ  60 เหรยีญ  เป็นเงินไทยประมาณ 250 บาท/คน 

เอกสารในการเดินทาง 

1. หนงัสอืเดนิทางที่มอีายกุารใชง้าน เหลืออย ูไ่ม่ต ่ากว่า 6 เดือน  และ ตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราตรวจคนเขา้เมอืง 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นที่เหลอืชาํระก่อนเดนิทาง 15 วนั  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดนิทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จึงไมส่ามารถยกเลกิ หรือ           

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทัง้หมด

หรือบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ 

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมดัจาํคืน ไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้  และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวน

เงนิ 300 HKD / คน  /วนั 

4. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบใุนรายการเดนิทาง 

บริษทัฯ ของสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

      คณะ15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง ( มหีัวหนา้ทวัร ์) 

      คณะ10 ท่านออกเดนิทาง ( ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์) 

 


